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Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 25/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισµός  θέσεων  (χωροθέτηση)  κενωθέντων  περιπτέρων  –  ∆ηµόσια  κλήρωση  του  30%  των  θέσεων  –
Καθορισµός χρόνου παραχώρησης περιπτέρων.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 30η Οκτωβρίου  2017  ηµέρα της εβδοµάδας

∆ευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά

από την αριθµ. 38524/25-10-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα

Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)

περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και

αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5  µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης

4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

5. Σαραφιανός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 2ο θέµα

ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την  από 20-10-2017 σχετική εισήγηση του  Αυτοτελούς

Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με το αρ.94 παρ.6 του Ν.3852/2010 οι αρµοδιότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση των περιπτέρων περιέρχονται

στην αρµοδιότητα των ∆ήµων.

Ειδικότερα στην περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α΄),

όπως αντικατάσταθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α΄) ορίζονται τα εξής:

Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι  θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά

τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την

επιστήµη,  το κουβούκλιο του περιπτέρου,  ο περιβάλλον  χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος,  περιβάλλων

χώρος.H ανωτέρη απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όµοια απόφαση, επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει την

καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου

του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται εντός προθεσµίας είκοσι

(20)  ηµερών  από  την  ηµεροµηνία  παραλαβής  του  ερωτήµατος  του  δήµου  και  παρερχοµένης  άπρακτης  αυτής,

τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.

Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην

προστασία  του  φυσικού,  πολιτιστικού  και  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος,  των  δασικών  περιοχών,  των

αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του



αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,

καθορίζονται  οι  προδιαγραφές  κατασκευής  και  τοποθέτησης  των  κουβουκλίων,  ανάλογα  µε  τις  τοπικές

ιδιαιτερότητες.

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 38/23463/06.06.2014 επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός (χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο

σε  νέες  θέσεις  όσο  και  σε  αυτές  που  έχουν  κενωθεί για  οποιονδήποτε  λόγο.  

Επιπλέον επισηµαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του ‘’σχολάζοντος’’ περιπτέρου αλλά του ‘’κενωθέντος’’.

Κατά  την  πρώτη  διαδικασία  καθορισµού  των  θέσεων  συνυπολογίζονται  και  τα  κενωθέντα  περίπτερα.   Εφόσον

κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο µετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης

ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  µε  απόφαση  η  οποία  εκδίδεται  µετά  από  γνώµη  της  οικείας  ∆ηµοτικής  ή  Τοπικής

Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα

αποµακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρηση του εφαρµόζεται η ως άνω διαδικασία.

Εντός των ορίων του ∆ήµου Θέρµης έχουν κενωθεί τα κάτωθι περίπτερα, τα οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την

υπ.αρ.347/2017 απόφαση του  έκρινε  πως  πρέπει  να  διατηρηθούν  και  συνεπώς πρέπει  να  συµπεριληφθούν στην

χωροθέτηση των θέσεων περιπτέρων , συγκεκριµένα:

       1. Του περιπτέρου στην πλατεία Παραµάνα (έναντι Στενηµάχου) στην ∆Κ Θέρµης

       2. Του περιπτέρου έµπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Θέρµης) στην ∆Κ Θέρµης

       3. Του περιπτέρου στην συµβολή των οδών Υψηλάντου και Κ.Χάψα στη ∆Κ Θέρµης

       4.  Του περιπτέρου στην συµβολή των οδών Ιασονίδου και Κ.Χάψα  στη ∆Κ Θέρµης 

       5. Του περιπτέρου επί της οδού Μιαούλη, στην τοποθεσία Μπελµόντ στη ∆.Κ.Πλαγιαρίου  

Η ∆Κ Θέρµης µε την αρ.56/2017 απόφαση παρείχε  θετική γνώµη σχετικά µε τον καθορισµό (χωροθέτηση) των

παραπάνω τεσσάρων (4) περιπτέρων.

Οµοίως,  η  ∆Κ Πλαγιαρίου   µε  την  αρ.25/2017 απόφαση παρείχε  θετική γνώµη σχετικά  µε  τον  καθορισµό της

κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Μιαούλη.

Το Τµήµα Τροχαίας  Θέρµης µε  το αρ.1014/16/58-α  έγγραφο του γνωµοδότησε ότι  η λειτουργία  των παραπάνω

περιπτέρων δεν παρεµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων και των πεζών.

Η διάθεση των καθοριζόµενων θέσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται ως ακολούθως: 

  
Επί του   συνόλου των καθοριζοµένων θέσεων   στο δήµο, γίνεται δηµόσια κλήρωση και ποσοστό 30% παραχωρείται

έναντι καταβολής τέλους στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 76 παρ.4 του Ν.4257/2014 :  

α) άτοµα µε αναπηρία (ΑΜΕΑ)

β) πολύτεκνους

γ)σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, δόκιµους και οπλίτες θητείας συµµετείχαν

µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου

1974  στην  Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία  και το 1967

στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Από την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης  εξαιρούνται  όσοι  ενεπλάκησαν  κατά  τις  παραπάνω   περιόδους  µε 

οποιονδήποτε  τρόπο  σε  παράνοµες  δραστηριότητες  σε  βάρος  της  νόµιµης  λειτουργίας  του  πολιτεύµατος  της

Κυπριακής  ∆ηµοκρατίας.                                  

Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό

της µονάδας και άνω. Σε διαφορετική περίπτωση στην παρακάτω ακέραιη µονάδα.

Κατόπιν, µε  σχετική   προκήρυξη,  καλούνται   οι   ενδιαφερόµενοι   να   υποβάλλουν,  εντός  ρητά   τασσόµενης 

προθεσµίας,  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 κατά περίπτωση. Η κλήση µπορεί να γίνει µε 

κάθε πρόσφορο τρόπο, ωστόσο πρέπει να πληροί τους κανόνες της δηµοσιότητας, ήτοι, πέραν   της ανάρτησης στο 



δηµοτικό κατάστηµα, να δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες και να αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του δήµου.

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσµίας   υποβολής  αιτήσεων  και  δικαιολογητικών,  καταρτίζεται   πίνακας  µε    τους 

υποψήφιους δικαιούχους. Καθώς το κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη είναι µόνον εισοδηµατικό, στην   κλήρωση 

λαµβάνουν µέρος µόνον οι υποψήφιοι δικαιούχοι µε το χαµηλότερο εισόδηµα που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις 

εκατό (30%) των περιπτέρων που διατίθενται.   Αν  την τελευταία θέση  καταλαµβάνουν  περισσότεροι από ένας

δικαιούχοι, προηγείται µεταξύ τους κλήρωση.

Σε δηµόσια κλήρωση, που γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο, κληρώνονται τα  

περίπτερα  ανά   δικαιούχο.  Στην  κλήρωση  µπορούν   να  παρίστανται   και   εκπρόσωποι   των  ενώσεων  των

κατηγοριών της παραγράφου 4.

Ως  κριτήρια  επιλογής  των  δικαιούχων  από  τις   κατηγορίες  των προσώπων της παραγράφου 4,    λαµβάνονται 

υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου  οικονοµικού έτους και  η υποχρέωση µη ύπαρξης εις 

βάρος των ενδιαφεροµένων προσώπων βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον δήµο, µε εξαίρεση τις 

περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και διακανονισµού αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.

Το ύψος του τέλους καθορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο και εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

13 του από 20.10.58 β.δ/τος, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Β. Η διάθεση του υπολοίπου 70% των καθοριζοµένων θέσεων γίνεται µε  δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε

ισχύουσες διατάξεις περί  δηµοπρασιών προς  εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (π.δ.  270/81).  Σε κάθε περίπτωση

αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων αυτών.

Η διακήρυξη, η οποία καταρτίζεται από το αρµόδιο προς τούτο όργανο του δήµου, ήτοι την οικονοµική επιτροπή,

πέραν των λοιπών όρων, υποχρεωτικά περιλαµβάνει και τους εξής:

α) απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους µε την επιφύλαξη των διατάξεων της

παραγράφου 7

β) για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του δήµου για την εξασφάλιση 

της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Ο 

δήµος υποχρεούται να επιστρέψει την εγγύηση αυτή άτοκα ευθύς µόλις 

διαπιστωθεί η τήρηση των όρων καλής εκτέλεσης και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1)

µηνός από την γνωστοποίηση σε αυτόν της ολοκλήρωσης κατασκευής του περιπτέρου. Η οικονοµική επιτροπή που

είναι αρµόδια για την κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας

καθορίζει το ύψος της εγγύησης,  τον  τρόπο καταβολής  της  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτοµέρεια.  Το ύψος της 

εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς 

στην προτέρα των πραγµάτων κατάσταση.

Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος, η οικονοµική επιτροπή λαµβάνει 

υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, την 

εµπορικότητα των οδών και τη δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου.

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πέρα από αυτόν που καταλαµβάνει 

το κουβούκλιο του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.58 β.δ/τος, όπως εκάστοτε 

ισχύουν. 

Γ. Με  απόφαση του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου καθορίζεται  ο  χρόνος  παραχώρησης  του  δικαιώµατος  χρήσης των

θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, ανεξαρτήτως του

τρόπου παραχώρησης.  Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται  κληρονόµοι των ανωτέρω προσώπων κατά το

διάστηµα  αυτό  υπεισέρχονται  αυτοδίκαια  στο  ανωτέρω  δικαίωµα,  εφόσον  δηλώσουν  την  επιθυµία  τους  στην

αρµόδια αρχή.  Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζεται και υπεύθυνη δήλωση

του Ν.1599/1986 µε την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωµα στον αιτούντα.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  :



α) Τον καθορισµό των θέσεων των παρακάτω πέντε (5) περιπτέρων όπου η ακριβής χωροθέτηση τους αποτυπώνεται

στα συνηµµένα σκαριφήµατα αποτύπωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Α/Α ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1 Πλατεία Παραµάνα (έναντι Στενηµάχου), Θέρµη

2 Έµπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Θέρµης), Θέρµη

3 Υψηλάντου µε Καπετάν Χάψα, Θέρµη 

4 Ιασονίδου µε Καπετάν Χάψα, Θέρµη

5 Μιαούλη (τοποθεσία Μπελµόντ), Πλαγιάρι

β) Την διενέργεια δηµόσια κλήρωσης     από τον παραπάνω πίνακα για την παραχώρηση ποσοστού 30% επί του 

συνόλου των κενωθέντων περιπτέρων στις κατηγορίες των προσώπων ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Πολεµιστές Κύπρου 

καθώς και τον ορισµό του αντίστοιχου ετήσιου τέλους παραχώρησης -το οποίο καθορίζεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο - και εισπράττεται , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20/10/1958 Β.∆. όπως εκάστοτε 

ισχύουν.

γ) Παραπέµπει στην Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει την τιµή εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος και τους 

όρους διακήρυξης για την εκµίσθωση-παραχώρηση του υπολοίπου ποσοστού 70% των καθοριζοµένων θέσεων µε 

δηµοπρασία σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων 

(π.δ. 270/81) αποκλεισµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

δ) Τον καθορισµό του χρόνου παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο  οποίος σε κάθε 

περίπτωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

Στο  σηµείο αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την  υπ.  αριθ.  56/2017 σχετική  απόφαση του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Θέρµης  και την υπ. αριθ. 25/2017 σχετική απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου

σύµφωνα µε τις  οποίες γνωµοδοτούν  οµόφωνα υπέρ του καθορισµού (χωροθέτησης) κενωθέντων θέσεων περιπτέρων,

σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Στο  σηµείο  αυτό  ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ.  Σαραφιανός  Χρήστος  είπε  ότι  λαµβάνοντας  υπόψη  το  αριθµ.  πρωτ:

1014/16/58-α’ έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας  Θέρµης Θεσσαλονίκης της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης το οποίο

αναφέρει ότι οι  θέσεις που βρίσκονται έµπροσθεν του κτιρίου ΤΕΦΑΑ στην οδό Θέρµης – Χαριλάου και στην οδό

Μιαούλη  του  οικισµού  Πλαγιαρίου,  η  οδοσήµανση  που  αφορά  στην  ασφαλή  διέλευση  των  πεζών  είναι  ελλιπής.

Συγκεκριµένα , στη θέση που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη στο Πλαγιάρι δεν υπάρχουν πλησίον διαβάσεις πεζών, ενώ

στη  θέση έµπροσθεν  του  ΤΕΦΑΑ οι  διαβάσεις  είναι  αποχρωµατισµένες.  Επιπλέον,  οι  διαβάσεις  πεζών  πρέπει  να

συνοδεύονται εκατέρωθεν από  πινακίδες Π-21 (∆ιαβάσεις πεζών) και πινακίδες Κ-15 (κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών)

του Κ.Ο.Κ, και για τους λόγους αυτούς  θα πρέπει να γίνουν οι  απαραίτητες ενέργειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες

σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση του Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης Θεσσαλονίκης και έγινε αποδεκτή από τους

Συµβούλους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και να διαµορφώσουν την εισήγησή

τους προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε  τις διατάξεις  του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010, όπου αναφέρονται

αναλυτικά οι εισηγητικές αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου

και του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, την  υπ. αριθ.   56/2017 και 25/2017

αποφάσεις  των Συµβουλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης και Πλαγιαρίου αντίστοιχα, καθώς επίσης και τις

διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 



                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  οµόφωνα

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:

1. Καθορίζει τις θέσεις των παρακάτω πέντε (5) περιπτέρων, όπου η ακριβής χωροθέτηση τους αποτυπώνεται στα συ-

νηµµένα σκαριφήµατα αποτύπωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Α/Α ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1 Πλατεία Παραµάνα (έναντι Στενηµάχου), Θέρµη

2 Έµπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Θέρµης), Θέρµη

3 Υψηλάντου µε Καπετάν Χάψα, Θέρµη 

4 Ιασονίδου µε Καπετάν Χάψα, Θέρµη

5 Μιαούλη (τοποθεσία Μπελµόντ), Πλαγιάρι

2.  Τη διενέργεια δηµόσια κλήρωσης από τον παραπάνω πίνακα για την παραχώρηση ποσοστού 30% επί του συνόλου των

κενωθέντων περιπτέρων στις κατηγορίες των προσώπων ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Πολεµιστές Κύπρου

3. Καθορίζει ως χρόνο παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, τα δέκα (10) έτη.

Με την παρατήρηση να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε  την αριθµ. πρωτ.
1014/16/58-α’ γνωµοδότηση του Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 25/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


